
Opis funkcji menu:
Poruszanie się po menu jest realizowane za pomocą przycisków: MENU, UP, DOWN, 
ENTER

DMX512 – ustawienie adresu urządzenia w zakresie 001-512
SHOWS – wybór trybu działania urządzenia Auto lub Wifi.
SOUND  - wybór trybu sterowania dźwiękiem
COLOR – wybór koloru w trybie manualnym, lub z 32 dostępnych kolorów
SET – zmiana ustawień urządzenia

DMX Channel – wybór trybu działania urządzenia 6/10ch
2.4g Wireless – wł/wył bezprzewodowy DMX
Infrared – wł/wył możliwość sterowania pilotem
Display Backlight – Ustawienie jasności wyświetlacza
Lcd Close Time – ustawienie czasu wygaszenia wyświetlacza
Fan Speed – ustawienie prędkości wentylatorów
Restore Factory – przywrócenie ustawień fabrycznych
Manual -
Temperature – wł/wył wyświetlania aktualnej temperatury 
Battery – wł/wył wyświetlania stanu baterii
BackGroundColor – wybór koloru tła wyświetlacza

HELP – wyświetlenie informacji o urządzeniu

TRYB DMX 6/10ch

UPLIGHT BATT 6x15W RGBWA+UV
INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA: 
przed  pierwszym użyciem koniecznie  jest  naładowanie  baterii  urządzenia  prez  6-8
godzin. Podłącz przewód zasilający, wyłącz urządzenie i pozostaw do naładowania.

6ch Zakres Funkcja

1 000-255 Czerwony

2 000-255 Zielony

3 000-255 Niebieski

4 000-255 Biały

5 000-255 Amber

6 000-255 UV

10ch Zakres Funkcja

1 000-255 Dimmer

2 000-255 Czerwony

3 000-255 Zielony

4 000-255 Niebieski

5 000-255 Biały

6 000-255 Amber

7 000-255 UV

8 000-255 Strobo

9

000-008 Brak funkcji

009-050 Wybór koloru

051-100 Skokowa zmiana koloru

101-150 Pulsujaca zmiana koloru

151-200 Płynna zmiana koloru

201-220 Tryb reakcji na dźwięk zmiana koloru

221-240 Tryb reakcji na dźwięk kolor + strobo

241-255 Tryb reakcji na dźwięk kolor + pulsacja

10 000-255 Ustawienie prędkości/czułości efektu (ch9)



Wprowadzenie
Dziękujemy  za  zakup  naszych  produktów,  wszystkie  urządzenia  zostały  dokładnie
przetestowane i sprawdzone przed wysyłką. Ostrożnie sprawdź opakowanie w poszukiwaniu
uszkodzeń które mogły powstać w transporcie. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, ostrożnie
sprawdź czy urządzenia nie mają uszkodzeń i czy zestaw zawiera wszystkie potrzebne do
działania części. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, lub brakuje części w zestawie, skontaktuj
się  ze  swoim  dostawcą.  Nie  odsyłaj  urządzenia  przed  uprzednim  kontaktem  z
dystrybutorem.

UWAGA!
Aby uniknąć uszkodzeń, i ryzyka porażenia prądem lub pożaru nie wystawiaj urządzenia na
działanie deszczu i wilgoci.

Wewnątrz  urządzenia nie znajdują się żadne części  które mogą być serwisowane przez
użytkownika.  Nie  dokonuj  żadnych  napraw  samodzielnie,  takie  działanie  skutkuje
anulowaniem gwarancji. W przypadku kiedy urządzenie wymaga naprawy skontaktuj się ze
swoim dostawcą.

Przeczytaj  poniższą  instrukcję  dla  zaznajomienia  się  z  funkcjami  urządzenia.  Instrukcje
zawierają  ważne informacje  odnośnie  bezpiecznego korzystania  z  urządzenia.  Zachowaj
instrukcje na przyszłość i przechowuj razem z urządzeniem.

Zadbaj  o  odpowiednią  wentylację  w  czasie  ładowania  urządzenia  aby  zapobiec
uszkodzeniu baterii przez przegrzanie.

Funkcje urządzenia:
Kontrola sygnałem DMX w trybach 6/10ch
Sterowanie pilotem na podczerwień
Sterowanie Wifi za pomocą aplikacji LEDHome
Kolory: 6+ regulacja jasności (0-255) + strobo ze zmienną prędkością (0-20)
Macro: 32 kolory
Skokowa zmiana koloru
Płynna zmiana koloru
Pulsująca zmiana koloru
4 tryby reakcji  na dźwięk:  zmiana koloru, strobo, pulsacja,  mieszane. Czułość mikrofonu
można regulować za pomocą menu urządzenia i pilota.
Funkcję bezprzewodowego DMX 2.4GHz można wyłączyć w menu urządzenia, informuje o
tym ikona w lewym górnym rogu wyświetlacza.
Moduł sterowania WiFi można aktywować w menu urządzenia, informuje o tym druga z lewej
ikona na wyświetlaczu.
Balans kolorów można ustawić w zakresie 127-255.
W górnym prawym rogu wyświetlacza widnieje stan naładowania baterii urządzenia, opcję te
można wyłączyć w menu.
Ustawienie wygaszenia ekranu 5,10,15,30 sekund lub wyłączone.
Blokada przycisków urządzenia.
Kontrola prędkości wentylatorów, automatyczna lyb manualna w trzech zakresach, niska,
średnia, wysoka prędkość.
Kontrola pilotem IR może być wyłączona w menu o czym informuje odpowiednia ikona na
wyświetlaczu urządzenia.

Wireless DMX
Bezprzewodowy DMX oferuje 7 kanałów oznaczonych przez kolor diody, zmiana kanału 
następuje po naciśnięciu przycisku pod diodą. Urządzenia powinny być ustawione na tym 
samym kanale aby poprawnie odbierać sygnał.

TRYB WiFi
Wybierz funkcję Shows a następnie pozycję nr 5. Wifi Mode i zatwierdź przyciskiem 
ENTER. Na wyświetlaczu pojawi się ikona WiFi wskazując na uruchomienie funkcji. Na 
telefonie wybierz sieć WiFi o nazwie LED_xxx. W przypadku kontroli wielu urządzeń 
pierwsze odbiera sygnał z aplikacji a pozostałe powinny być ustawione w trybie DMX na 
adres 001.

Aplikacja do sterowania urządzeniem przez WiFi
dostępna po zeskanowaniu kodu QR

PILOT IR


